
Opstart Mens Section ultimo april 2020 - VIGTIGT!!! 
Der er en særlig tid vi lever i lige nu, og det er ligeledes under særlige vilkår, at vi starter 
op i MS. Du skal som medlem have styr på nedenstående, så vi kan få så god en opstart 
som muligt, og så arbejdet for bestyrelsen er overskueligt. Derfor SKAL du gøre 
nedenstående, ellers er der nogle ting der kommer til at sejle.


Tilmelding 
Der skal IKKE afleveres en tilmeldingssedel i år, ihverttilfælde indtil videre. Der kan IKKE 
betales kontant for medlemsskabet i år. 

Inden du kan spille på torsdag d.30/4. eller de efterfølgende torsdage, SKAL du inden da 
have indbetalt 500,-kr. via bankoverførsel til:

JUTLANDER BANK, Reg.nr.8141 Konto.nr.2070161071 

Indbetalingen tjekker Preben(vores kasserer), og din score bliver ikke registreret, hvis du 
ikke har betalt rettidigt. Når du har indbetalt, SKAL du gå ind på vores hjemmeside, 
www.mens.oddergolf.dk . Her skal du logge dig ind. Hvis det er første gang, så er din 
kode 1234. Den kan du lave om eller beholde. Hvis koden ikke virker, så kontakt Frank 
eller Preben, så får du en ny. Når du er logget ind, SKAL du tjekke at ALLE dine 
oplysninger er rigtige, og rette dem hvis de ikke er. Det er særligt vigtigt, at email og 
mobilnummer er rigtigt, så vi kan sende mails ud til jer, og så I kan finde kontaktinfo på 
hinanden, f.eks i forbindelse med hulspilsturneringen. Hvis I skal ind og finde info om 
andre spillere, så logger du ind og klikker på Årsturneringen og der efter på spilleren. 
Særligt vigtigt for nye medlemmer: Hvis du ikke er registreret på hjemmesiden, så 
kontakt Preben Hingeberg på ph@jobmaster.dk 


 

http://www.mens.oddergolf.dk
mailto:ph@jobmaster.dk


Spilledage 
Alle gunstarter er p.t aflyst. Det betyder, at vi spiller på de vilkår, som gælder på de 
almindelige torsdage. Vi har reserverede tider fra 15.00 til 16.28 (skal bookes senest 
tirsdag aften) og boldrendetider 16.36, 16.44 og 16.52, som ikke kan bookes. I 
boldrendetiderne aftaler man selv, hvem der går ud sammen, tag jer godt af hinanden og 
hjælp hinanden, ikke mindst de nye medlemmer!

VIGTIGT: På torsdag d.30/4 spiller vi stableford. I maj og juni spiller vi slagspil! Vi spiller 
selvfølgelig også til årsturneringen fra på torsdag og der er præmier i de tre rækker.


Indlevering af scorekort 
Vi kan jo ikke aflevere scorekort p.t. Derfor hviler der nu et ekstra ansvar på den enkeltes 
skuldre, og I skal lige gøre lidt ekstra for at få registreret jeres score. Du SKAL følge 
nedenstående retningslinjer, for at din score kan tælle i MS.

1. Du taster selv din score ind i Golfbox (eller du kan under runden bruge Golfbox-

appen, så bliver det nemt).

2. Din markør godkender dit scorekort (kan også gøres i Golfbox-appen).

3. Du SKAL tage et billede/screenshot af din godkendte scoreregistrering, se her under: 


4. Billedet/screenshot SKAL sendes til vores helt særlige, nyoprettede mail til dette brug 
senest om fredagen kl.18.00:                                                                          
mensodder@gmail.com                                                                                           
Denne mail må kun bruges til dette!!!                                                                                       
I mailen SKAL du desuden skrive følgende: Navn, medlemsnummer, hcp. efter 
runden, antal points ved stableford og nettoscore (bruttoscore minus tildelte slag) ved 
slagspil. Eksempel:                                                                                                                   
Frank Krogh Hansen                                                                                               
94-2710                                                                                                                       
14,8                                                                                                                                
26 p./81 slag


mailto:mensodder@gmail.com


Hulspilsturnering: 
Der er lavet spilleplan for hulspilurneringen. Sørg for at overholde deadlines. Resultatet af 
kampen SKAL sendes til jonas@kjeldahl.dk senest dagen efter, at kampen er afviklet. 
Skriv også meget gerne resultatet og læg billeder ind e.l. på vores facebookside.


Eclectic 
Eclectic er foreløbigt udsat.


                         


Vi er godt klar over, at nogle ting bliver lidt bøvlede, men vi håber, at I har forståelse for 
det. Vi forsøger at give jer medlemmer det bedst mulige produkt under de givne 
omstændigheder. Vi håber, at vi trods den sene og noget ublide opstart vil få en rigtig god 
sæson. Det er jo bestemt heller ikke sjovt at være sponsor i denne tid, men vi vil følge op 
så godt vi kan, når vi får lov til noget mere, støt vores sponsorer - de støtter os! Husk at 
følge godt med på hjemmesiden og fb! Pas godt på jer selv og hinanden derude.


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen - Frank
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